


LOUIS BERGEBON

Integracja elit gospodarczych we Francji 
w początkach X IX  w ieku*

We F rancji początku  XIX  w. „elity  gospodarcze” —  obejm ujem y  
tym  określeniem  najbogatszych  a zarazem  najbardziej wpływowych  spo
śród  przedstaw icieli wielkiego  handlu, bankowości, m anufak tury  (roz
proszonej czy w kraczającej już w  pierwsze stadia  koncentracji) —  nie 
były  jeszcze w  pełni uznawanie za część in tegralną  narodow ej elity  so- 
cjo-politycznej. Między elitam i różnorodnego pochodzenia, z których  
każda rościła sobie praw o  do prestiżu  społecznego, reprezentow ania  i po
średniczenia  między  władzą  a ogółem  ludności istn iała  zażarta  ryw aliza
cja. W spółzawodnictwo dotyczyło bowiem  nie  tylko  niedobitków  starego  
porządku  społecznego i przedstaw icieli rew olucyjnej burżuazji, korzysta
jącej ze zdobyczy równości obywatelskiej.

Jednym  z najczęściej stosowanych  wskaźników  m iary  aw ansu  spo
łecznego elit gospodarczych  jest udział tych  ostatn ich  w  nobilitacjach  
ostatn ich  la t Ancien  Regime’u  i  czasów  napoleońskich. Państw o  bowiem  
posługiwało się ty tu łam i i  odznaczeniami, by  w yróżnić  w  oczach społe
czeństwa  tych, których  chciało staw ić  m u  za  wzorzec  i  umieścić na  
szczycie oficjalnej hierarchii. W konsekw encji polityka  nobilitacyjna  
mówi najw ięcej o  sam ych  jej twórcach  i pożądanym  przez  nich  ideale  
społecznym. Niemniej jednak  stanowi ona rów nież  jeden  z elem entów  
decydujących  o  kształcie  życia społecznego.

Postaw y  oficjalne  wobec elity  pieniądza zdają  się wykazywać, od 
Colberta  po  Napoleona, stałość godną uwagi. Niewiele tu  zmieniła inno
wacja ostatniego  ćwierćwiecza Ancien  Regime’u, kiedy  to  m onarchia  
nobilitowała  rokrocznie dwóch spośród  czołowych przedstaw icieli ku- 
piectwa. Nowy zwyczaj zdawał się zapowiedzią fundam entalnej reform y  
pojęcia arystokracji —  przejścia  od szlachectwa dziedzicznego czy  naby
wanego drogą  kupna, do w yróżniania  ta len tu  czy zasługi. Zasięg nowej 
polityki nobilitacyjnej pozostał jednak  wąski. Nobilitacje  nie  w ykraczały  
poza niew ielki krąg, w  dodatku, jak  w skazują  uzasadnienia  przytaczane  
w  arengach  św iadectw  nobilitacyjnych  —  o ich rozdziale  decydowały  
dosyć ograniczone kry teria .

Z 50 nobilitacji zarejestrow anych  w  Paryżu  m iędzy  1733 a  1787 1, 
jedynie  dwie przypadły  bankierom : Izaakowi Thélusson  (1733) i Ludw i
kowi Tourton  (1783). Co więcej w  osobie Thélussona  w yróżniano  m inistra

* Artykuł niniejszy powstał w  oparciu o referat wygłoszony przez autora na 
kolokwium  poświęconym  elitom  społecznym  w  dobie napoleońskiej, które odbyło 
się 25—27 października 1976 w  Nieborowie. Pełny tekst referatu  zostanie opubliko
wany we Francji. Tłumaczyła z francuskiego Maria K r u c z k o w s k a .

1 Archives Nationales, Paris, ZlA, akta wskazane przez G. C h a u s s i n a n d -  
- N o g a r e t ,  któremu pragnę w  tym  miejscu wyrazić podziękowania.
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Republiki Genewskiej; zaś arenga  dyplom u  Tourtona  wspom ina  na  pierw 
szym  m iejscu  o jego stanow isku  adm inistratora  K asy  Dyskontowej i syn
dyka  Kom panii W schodnio-Indyjskiej, eksponuje  usługi jakie  oddał mo
narchii w czasie w ojny  siedm ioletniej przekazując  fundusze  wojskom  
francuskim  w  Niemczech, przypom ina, że w  późniejszym  okresie  zasilał 
m ennice  w  piastry  i sztabki kruszcu, a naw et odw ołuje  się do roli, jaką 
odegrał przy  tej sposobności jego ojciec w  ta jn e j  dyplomacji. Wśród 
uszlachconych  w ystępuje  12 fabrykantów . Co druga  nobilitacja  dotyczy 
posiadaczy przyw ileju  królewskiego  nadawanego  producentom  przedmio
tów  zbytiku —  luster  z St. Gobain, porcelany  z Limoges, tkan in  jedwab
nych  z Tours, płótna  żaglowego dla m arynark i z Laval, sukna  z Sedanu. 
W  dodatku  arengi odw ołują  się z reguły  do  uzasadnień  n a tu ry  pozaeko
nom icznej. I tak  sukiennika  z Sedanu  Ludw ika  Labaudhe pochwalono 
za to, że um iał stłum ić  w  1758 r. s tra jk  robotników  miejscowych, spro
wadzając  500 cudzoziem skich2. Innym  poczytuje  się za główną zasługę 
to, że dostarczyli chleba  i pracy  setkom  rodzin, chroniąc  ludność  przed 
próżniactwem . Znalazł się naw et przemysłowiec w ynagrodzony  za filan
tropię  —  w  przedmowie wspom niano  o przytułku, jak i założył dla  sierot.

Zdarza1 się  rówmież, że nobilitacja  jest ty lko  potw ierdzeniem  szla
chectw a  uzyskanego niegdyś przez rodzinę z rąk  obcego władcy. Na 
uszlachcenie mogą liczyć w  pierwszym  rzędzie potomkowie starych  ro
dów  mieszczańskich. Do tak ich  należeli bracia  Dugas, wielcy  kupcy  
i fabrykanci wstążek  z Saint-Cham ond, spadkobiercy  rodu, k tó ry  wydał 
niejednego  urzędnika  władz  m iejskich  czy try b u n a łu  tudzież  nobilitowa
nych  wojskowych. Pozostałe nobilitacje  przypadły  trzem  dostawcom  
i dw udziestu  pięciu kupcom. W w ypadku  pierwszych, nie  ulega  w ątpli
wości, iż szlachectwo w ynagradza  raz  jeszcze usługi oddane  państwu  
w  postaci dostaw  dla arm ii czy m arynarki, Paryża  lub  prow incji dotknię
tych  nieurodzajem . Jeden  z nich, François Poisson, znajdow ał się ponad
to  —  jak  w iem y  —  w  bliskich  stosunkach  z władzą. Spośród  kupców  
dwie trzecie  uczestniczyły, to praw da, w  wielkim  handlu  morskim, lecz 
władze interesow ał szczególny aspekt ich działalności, zasłużonej o tyle, 
jeśli podtrzym yw ała  prestiż  m onarchii wobec konkurencji angielskiej 
i ściągała do k ra ju  zagraniczne  zasoby pieniężne. Czterej spośród  tych 
kupców  (David, Göttin, Form er, Gourlade) byli dyrektoram i Kompanii 
W schodnio-Indyjskiej, urzędnikam i cyw ilnym i lub  wojskowym i tej kom
panii, potęgi politycznej rów nie  jak  i handlow ej. W większości wypad
ków  szlachectwo  stanow iło  wynagrodzenie  usług  oddanych  państw u  nie
jako  na  m arginesie  podstawowej działalności handlow ej. Kupiec  z Dun
kierki, Briansiaux, został nobilitow any  w  1765 r. za zbudowanie  i wielo
k ro tne  uzbrajanie  18 okrętów  korsarskich  w  czasie w ojny  siedm iolet
niej, Gourlade  z  Lorient (w 1781), między  innym i za to, że jako  pierwszy 
przewoził do  Nowej Anglii broń  przeznaczoną dla  „insurgentów ”, Antoine 
z M arsyliiv(w 1786) za otwarcie  Morza Czarnego dla  handlu  francuskiego, 
ułatw ienie  w ym iany  z Rosją i południową  Polską, a zwłaszcza zaopa
trzenie  Tulonu  w  m aszty  wysokiej jakości, w  niczym  n ie  ustępujące  
rysk im  —  to  jest za  uniezależnienie  m arynark i francuskiej od bałtyckich  
dostaw  budulca  okrętowego. Odnośnie transakcji G ourlade’a  z Indiami 
podkreśla  się, że uzbroił 32 okręty  za sum ę  40 m in  liwrów, z czego prze
szło 4 m in  przypadły  rządowi z ty tu łu  podatków! Nie sposób również 
przeoczyć w  arendze  do dyplom u  arm atora  z D unkierki nazwiskiem

s W przygotowaniu znajduje się praca G. G а у o t na ten  temat.
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Gamba —  z pochodzenia Mediolańczyka — passusu, który  podkreśla, że 
„upraw iał swój zawód z godnością” (avec noblesse). Uzasadnienia  tyczą
ce się użyteczności politycznej lub  moralności osobistej kupców, stare  
obsesje kolbertyzm u  w ypełniają  te  teksty, w  których  próżno szukać n a 
w et zalążka apologii sukcesu  indywidualnego, ta len tu  wzbogacenia się 
czy —  poza ubocznymi aluzjam i —  w yjątkow ych  um iejętności technicz
nych  zainteresowanego. Trudno  dopatrywać  się  tu  m otywów  etyki kapi
talistycznej.

Uderza fakt, że przew roty  społeczne doby  rew olucyjnej nie  zm ieniły  
koncepcji, przyjętej w śród  władz  politycznych, o urzędowej hierarchii 
„kondycji” społecznych. Okoliczności rew olucyjne  nie  sprzyjały, to praw 
da, awansowi społecznemu ludzi interesu, chociaż nowe zasady liberalne  
powinny  były  zagrać  na  korzyść przedsięwzięcia i zysku  kapitalistycz
nego. W arunki w ojenne  i ogólny  brak  bezpieczeństwa stw arzały  raczej 
okazję do regularnych  s tra t  niż do w yjątkow ych  zysków. Nacisk oddol
ny  w  atm osferze kryzysu  m onetarnego, zwyżki cen, niedoboru  wszelkich  
produktów  i obsesji kontrrew olucji uderzał w  kupców  wciąż zagrożonych 
utożsam ianiem  ze spekulantam i. Równocześnie jednak  kolejne  rządy, 
poczynając zwłaszcza od czasów  te rm  i doria ńskich  odwoływały  się do 
spekulantów , pow ierzając  im  oficjalnie  zaopatrzenie  arm ii. W rezultacie  
gromadzenie fortuny  skojarzyło  się w  pojęciu  ogółu z użyciem  w ątpli
w ych  środków, podczas gdy  nieczyste  sum ienie  władz  doprowadzało  co 
jakiś czas do uderzania  w  najbardziej eksponowanych  spośród wielkich  
dostawców. W reszcie były  to  lata, w  których  wielcy  i mali, w  całym  
społeczeństwie francuskim  uczestniczyli w  w ielkim  obrocie nierucho
mości, który  miał przyspieszyć ustanowienie  gm achu  politycznego opar
tego  na  podstaw ach  cenzusowych. W ielorakie następstw a  tego  przew rotu  
dla św iata  interesów  były  jeszcze co najm niej niejasne.

Jasne  było natom iast osobiste bądź oficjalne  stanowisko  Napoleona 
wobec św iata  przedstaw icieli handlu, przem ysłu  czy bankowości. Ich 
in teresy  nadal brano  pod uwagę ty lko  w  takiej mierze, w  jakiej zgodne 
były  z podstaw owym i in teresam i państw a: zagw arantow aniem  zaopatrze
nia i  zatrudnienia, a  co za tym  idzie porządku  wewnętrznego, ew entual
n ie  też uzupełnianie  zasobów  finansowych  drogą zaliczek udzielanych  
skarbow i czy  opłat celnych; udział w  planach  w ojny  polityczno-gospo
darczej z Anglią i u trw alanie  hegemonii francuskiej w  Europie. Co do 
reszty  władca  Francji ustanow ił jako  filary  porządku  społecznego n a j
bogatszych  właścicieli ziemskich. Godnie pełniąc główne funkcje  publicz
ne  mieM um acniać ich  prestiż, a zarazem  utrzym yw ać  ludność w  ryzach  
za pomocą system u  zależności i klienteli. Rola ta  odpowiadała  zarówno  
w ielkiem u  panu  dawnego  pokroju, jak  i burżuazyjnem u  notablowi.

Nie dziwi wobec powyższego, że elity  gospodarcze nie  wyciągnęły  
większego profitu  z nowego system u  wyróżnień. Przebieg  nom inacji do 
Legii Honorowej w  latach  1803— 1814 obrazuje  orientację, jaką  reżim  
napoleoński nadaw ał „rządom  zasług”, których  symbolem  była  wszak 
przynależność, osobista czy dziedziczna, do tego  nowoczesnego zakonu 3. 
Pierw si posiadacze Legii otrzym ali ją  z ty tu łu  wcześniejszego odznacze-

3 Zob.: Etat général de la Légion d ’Honneur de puis son origine t. I—II, Paris 
1814; L i e v y n s ,  V e r d o t  et B e g a t ,  Fastes de la Légion d ’Honneur. Biographie 
de tous les décorés t. I—V, Paris 1843—1847 (doprowadzona do połowy 1804 r.); 
T. L a m a t h i e r e ,  Panthéon de la Légion d ’Honneur. Dictionaire biographique des 
hommes du X IX  siècle t. I—XVIII, b.m.r.w. (w rzeczywistości obejmuje okres 
po 1871 r.).
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nia  „bronią  honorową” przyznaną  im  przez  Pierw szego  K onsula  w  na
grodę  zasług  w ojennych. Ogrom na większość spośród 30 tysięcy  odzna
czonych  za K onsulatu  i Cesarstw a  w iązała  się  z  masowymi promocjami 
w ojskow ym i różnych  stopni. Daleko w  tyle  pozostawała druga  zwarta 
grupa  złożona z wyższych urzędników  cywilnych  i kościelnych: senato
rów, radców  stanu, deputow anych, prefektów , biskupów, m erów  co więk
szych m iast, radców  prefek tu ry  i radców  generalnych, przewodniczą
cych  kolegiów  wyborczych, wielkich  właścicieli. Pośród  drobnych  m niej
szości nieliczna  grupa  intelektualistów  —  uczonych  i artystów  —  prze
ważała jednak  liczebnie nad  najbardziej upośledzoną frakcją  elity  oficjal
nej, najrzadziej w yróżnianym i spośród wielkich  notabli —  przedstaw i
cielam i elit gospodarczych. Skład  posiadaczy  Legii Honorowej ujaw nia  
sk ra jn ie  zdeformowany  obraz kraju , w  którym  to  władza dbała  o  wzmoc
nienie  prestiżu  służby  dla państw a  pod każdą postacią, n ie  zaniedbując 
naw et w  jakim ś stopniu  opraw y  kultu ralnej, skoro  system  18 B rum aire’a 
uznaw ał wagę  wzm ocnienia swego splendoru  blaskiem  duchowym.

W arto  przyjrzeć  się z bliska  garstce  posiadaczy  Legii przynależnej 
do  św iata  interesów, gdyż jej skład  ukazuje  kry teria  selekcji, być może 
bardziej jeszcze ograniczone niż  za Ancien Regime’u. 29 września  1803 
m iało  m iejsce siedem  nom inacji: Begouën, Chaptal, Davous, Joum u-  
-Auber, Lecouteulx, de Canteleu, Perregaux, Sers. W ątpliw e jednak  by 
w łaśnie  św iat interesów  poczuł się nimi bezpośrednio  wyróżniony. 
Chaptal był m inistrem , Begouën  —  radcą  stanu, pięciu  pozostałych — 
senatoram i. W śród tych  ostatnich  było  trzech  funkcjonariuszy  Banku 
F rancji (dwór regentów  i jeden  cenzor), a jeden  z piątki (Davous) od 
dawna nie zajmował się już  interesam i. Lecouteülx  i Perregaux  zostali 
bez w ątpienia  nagrodzeni za efektyw ne  poparcie, jakiego  udzielili reżi
mowi w  początkach  Konsulatu. Jeżeli w  osobie C haptala  możemy  uznać, 
niezależnie od pełnionych  przezeń  funkcji publicznych, najw ybitniejsze
go przedstaw iciela  młodego przem ysłu  chemicznego, to  mianowami razem  
z nim  Begouën, Journu-A uber  i Sers należeli przeciw nie  do  tradycyjnego  
sektora  wielkiego handlu  i arm atorstw a  m orsko-kolonialnego. Wszyscy 
doczekali się już 13 czerwca 1804 promocji na  kom andorów, z w yjąt
kiem  Chaptala, m ianowanego  wielkim  oficerem: Lecoulteux  otrzyma 
też  rangę  w  1811. Od 1808 w szystkim  siedm iu  jako  senatorom  przysłu
giwał będzie ty tu ł  hrabiow ski (Ćhaptal został h rab ią  po opuszczeniu  Mi
nisterstw a  Spraw  W ewnętrznych). Owe „awanse” pozostały  jednak  wy
jątkam i, a dowodzą w ybitnie  politycznego charak teru  nadawanych  
podówczas wyróżnień. P rzy jrzy jm y  się  następnym . 12 października  1803 
zostali m ianowani Debray, Em m ery, D efontenay  i  Poupant de  Neuflize. 
D ebray  był hurtow nikiem  teksty lnym  w  Amiens, D efontenay  kupcem  
w ełną  w  Rouen, Em m ery  —  arm atorem  i kom isantem  w  Dunkierce, 
czwartego dobrze znamy. Skądinąd  wszyscy  czterej byli m eram i swoich 
m iast i, w yłączając Em m ery’ego, posiadaczami „szarf honorowych” na
daw anych ' w  trakcie  w izyt Bonapartego  w  dowód zadowolenia i  przy
jaźni. D efontenay  prom ow any  był na  kom andora  13 czerwca 1804. 24 li
stopada  1803 otrzym ali Legię: Rabaud-Depuis, deputow any  z G ard  do 
Ciała Prawodawczego i Perree-D uham el, arm ato r  z G ranville. Pierwszy  
z nich  porzucił swoje in teresy  w  Nimes zapewne  już pod  koniec Ancien 
Regime’u, drugi zaś -J- członek T rybunatu, a przejściowo  i regent Banku 
Francji, należał do pierwszych  zwolenników  reżimu. Jego też  awansowa
no  na  kom andora  13 czerwca 1804. Pół roku  później, 5 listopada  1804, 
odnotowujem y  nazwisko  wielkiego fabrykanta  sukna  z Louviers —  Jana
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Decrétot. 17 stycznia 1805 w  dużej grupie  odznaczonych funkcjonariuszy  
i notabli figurują  Joubert-B onnaire  i Fieffé, ale  obaj —  fab rykan t płótna  
żaglowego z Angers i w ielki kupiec  z Bordeaux, byli też  m erem  i zastęp
cą m era  w  swoich m iastach. Później od  1806 do 1812 r. nom inacje  tego  
rodzaju  sta ją  się zupełnie  sporadyczne. N iektóre  zdają  się  opierać na  
w yjątkow ych  osiągnięciach w  dziedzinie  przem ysłu; tak  w  przypadku  
Oberkam pfa  (20 czerwca 1806), Desm aretsa, właściciela farb iam i  i tkaln i  
w  okolicach Rouen  (4 lutego  1810), T arnaux  (4 czerwca  1810), Delesserta, 
wym ienionego  jako  „właściciela cukrow ni buraczanej z Passy” (7 stycz
nia  1812). Ale Benjam in  Delessert był skądinąd  regentem  Banku  Francji, 
zaś nom inacja  D esm aretsa  dostarcza jedynego  przykładu  w yróżnienia 
pioniera  m odernizacji przem ysłu  bawełnianego. H onory  przyznane  O ber- 
kampfowi, jak  i Poupartow i de  Neuflize, dotyczyły  postaci nobilitow a
nych  już za Ancien  Regime’u. N ieznane  są zasługi, dla których  wyróż
niony  został Debacque, kupiec  z D unkierki i Lam otte, kupiec z Dieppe, 
drugoplanowe  figury; być może, przyczynili się do uzbrajania  okrętów  
handlowych. Pozostałe  Legie przypadły  m erom  okręgow ym  paryskim , 
m erom  większych  stolic  departam entów  i ich  zastępcom  —  skądinąd  no
tablom  gospodarczym.

I tak  w  latach  1810 i 1811 m ianowani zostali bankier  Doulcet d ’Eligny  
(Paryski K antor Handlowy), G ram ont —  kupiec  i arm ator  z Bordeaux, 
M organ —  kupiec z Amiens, Jo ly  (ex-nobilitowany) —  w ielki fabrykan t 
z Samt-Quentin. Należałoby  jeszcze uwzględnić kilka  nom inacji analo
gicznego typu  w  departam entach  przyłączonych.

L ek tura  spisów  szlachty  im perialnej nasuw a  identyczne  konkluzje, 
co do drobiazgowej oszczędności, z jaką  władze  napoleońskie  dawkowały  
zaszczyty  przedstaw icielom  e lit gospodarczych. U w idacznia  rów nież  nie
w ielki w pływ  tych  dystynkcji na miejsce zajm owane  przez  działalność 
gospodarczą w  odgórnie  narzucanej hierarchii wartości. Oprócz w spo
m nianych  już  7 hrabiów , przedstaw iciele  e lit gospodarczych  doczekali 
się  ponadto  z rąk  cesarza 12 ty tu łów  baronów  i  ty luż  kawalerów. W śród 
nich  14 należało  do  rad  lub  do adm inistracji Banku  Francji, czterej byli 
m eram i okręgów  paryskich. Baronowie: A nthoine  de  Saint-Joseph, Pou- 
part de Neuflize i F loren tin  Seillière  otrzym yw ali z ręk i Cesarstwa  ty 
tu ły  szlacheckie przyznane  im  już  przez  A ncien  Regime. Zawdzięczali je  
więzom  pokrew ieństw a  z rodziną  cesarską, bądź  też  usługom  oddanym  
z okazji zbrojeń  w ojennych. Żyw otne  gałęzie handlu  czy wytwórczości 
nie  doczekały  się tego  w yrazu  społecznego uznania, jaki m ogłaby  zapew
nić nobilitacja  śmiałego przedsiębiorcy  czy tw órcy  prężnego  ośrodka 
przemysłowego. Zwraca  ponadto  uwagę fak t pominięcia m iast takich, 
jak  Lyon, Miluza czy Lille.

Sytuacja  niewiele się zmieniła za Restauracji. Naprzód  zatwierdzono  
po prostu  około dziesięciu ty tu łów  nadanych  za Cesarstwa  lub  też  przy
znano nowe  tym  sam ym  rodzinom  (Oberkampf, Seillière). Ponadto  
uszlachcono z tuzin  generalnych  poborców  podatków, w  tym  kilku  nale
żących  do  św iata  interesów. Ich  przypadek  um acnia  wrażenie, iż nobili
tacje  przyczyniały  się  do w ytw arzania  swego rodzaju  now ej finansjery  
m onarchicznej, podobnie jak  uprzyw ilejow anie  Banku  za Cesarstwa su
gerowało poniekąd  ideę  finansjery  im perialnej. Zresztą  Ludw ik  XVIII 
i K arol X nobilitow ali kilkunastu  kupców  wielkich  m iast portowych. 
Czy świadczyło to  o wierności dla klasycznej koncepcji kapitalizm u  ku 
pieckiego, czy też  było wynagrodzeniem  w iernych  zwolenników? W resz-
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cie nobilitowanie  czterech  fabrykantów  sukna  i —  po  raz  pierw szy  — 
właściciela hu ty  podkreślało  podrzędne miejsce przypisyw ane  tradycy j
nym  gałęziom  przem ysłu.

*

Elity  gospodarcze w ystępują  więc w roli wieczystych  ubogich  krew 
nych  francuskiej „tabeli rang” . Nie w ystarczy  proste  stw ierdzenie  tego 
faktu, należy  jeszcze ustalić  jego symboliczne znaczenie. Czy prestiż  
oficjalnych  zaszczytów  i preferencje  objaw iane  przy  ich rozdziale  wpły
w ały  w  sposób isto tny  na w yobrażenia  Francuzów  o w łasnym  społeczeń
stw ie?  Czy też przeciwnie, k ry te ria  decydujące  o przyznaw aniu  honorów  
w iernie  odzwierciedlały  silnie  zakorzenione s tru k tu ry  um ysłowe  i spo
łeczne? M iarodajną  odpowiedź pow inny  poprzedzić badania  dotąd  nie 
podjęte. Nie w ystarczy  bowiem  powołać się  na  uporczyw ie  „złą prasę” 
św iata  interesów, przejaw iającą  się w  form ie stereotypów  i komunałów, 
by  stwierdzić, że w  społeczeństwie francuskim  X IX  w. zachodziło zja
wisko  odrzucania  kapitalizm u. Praw dą  jest, że rozgłaszane  szeroko skan
dale  finansowe  M onarchii Lipcowej, II Cesarstwa  czy Republiki czasów 
afery  panam skiej stanow iły  kontynuację  dawnej czarnej legendy  o spe
kulacjach  dostawców  i przem ycie  na  giełdzie oraz  papierach  państw o
wych. Praw dą  jest również, że tak, jak  za Ancien  Regime’u, wyśmiewa
no  dorobkiewiczów, obecnie drwiono  z pretensji i złych  m anier nuwo
ryszów  XIX  w. W sztuce Octave’a Mirbeau z 1900 r. „Interesy  przede 
w szystkim ” („Les affaires sont les affaires”) bohaterem  pozytyw nym  
jest arystokrata  zadłużony, lecz m ający  „klasę” i  dobre  m aniery. Prze
ciw stawiony  m u  jest b ru ta lny  aferzysta, prostak  w yzbyty  ze skrupułów. 
Jednakże  dla  lepszego zrozum ienia  zagadnienia  w arto  by  przyjrzeć  się 
z bliska  funkcjonow aniu  system u  oświatowego w yższych  szczebli, zbadać, 
jakie  karie ry  w ybierano  dla dzieci i jakie  było  pochodzenie społeczne 
współmałżonków  w  środowiskach  burżuazy jnych4.

Trzym ając  się  pierw szych  la t  X IX  w. zauważmy, że postępowanie 
władz  było zgodne z panującą  ideologią, któ ra  żywiła  się dziedzictwem  
m yśli fizjofcratycznej dość już  zdeformowanej w  w yniku  półwiekowego 
procesu  w ulgaryzacji. Była  to  m yśl rew olucyjna  w  talkiej m ierze, w  ja
k iej w iekopomny  postulat oparcia  własności na  now ych  podstawach 
praw nych  zakładał obalenie  starego  porządku, lecz sprzyjała  zarazem  
au tory tarnem u  system ow i rządów. B yła  to  m yśl postępowa, bowiem  za
chęcała  do radykalnej zm iany  m etod  i  celów  produkcji ro lnej, lecz brak  
w  niej było  jakichkolw iek  bodźców  przychylnych  rozwojowi kapitalizmu  
finansowego  i przemysłowego  i awansowi społecznemu nowej burżuazji 
interesu. Praw dą  jest, iż doktryna  fizjokratyczna  nie  zrodziła  w e  Fran
cji arystokracji ziem skiej n a  wzór angielski, nie  zrealizowała  idealnego 
społeczeństwa opartego  n a  przew adze  klasy  w olnych  właścicieli ziem
skich  popierających  rozwój nowoczesnego rolnictw a. Lecz w  umysłach  
um iarkow anych  rew olucjonistów , czy notabli epoki Cesarstw a  fizjokra- 
tyzm  przetrw ał jako  filozofia konserw atyw na, w yraz  przysw ojenia  zdo
byczy  Rewolucji. Była  to  doktryna  zapewne  dość odległa od  myśli 
Quesnaya  i  M irabeau, zogniskowana wokół koncepcji wyższości bogac
tw a  pochodzenia ziemiańskiego  i suwerenności jako  pochodnej własności. 
Wobec tego  konserw atyzm u  potrzeba  było  pół wieku, by  wywalczyła

4 Zob. wydaną ostatnio, oryginalną syntezę Th. Z e l d i n ,  France 1848—1945 
t. I: Am bition, Love and Politics, Oxford 1973.
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sobie miejsce kształtu jąca  się już pod koniec I Cesarstw a  doktryna  
saint-sim onizm u  5.

Istotne  jest przede wszystkim , do jakiego  stopnia utrzym yw anie  się 
archaizm ów  powszechnie w yznaw anej ideologii czy najbardziej stałej 
linii politycznej władz  mogły wpłynąć  na zaham owanie  rozwoju  s tru k tu r  
społecznych. Nie zam ierzam y  wdawać  się w  dyskusję  o istnieniu  bez
pośredniego  związku  między  oporem  zacofanych s tru k tu r  psychiczno- 
-społecznych a przesunięciem  chronologicznym  czy też  zbyt powolnym  
tem pem, w  jakim  Francja  wchodziła w  fazę nowoczesnego rozwoju  go
spodarczego. Pozostańm y  p rzy  analizie elit gospodarczych  i try b u  ich 
in tegracji z elitam i politycznym i i  społecznymi wyznaczanym i w  róż
nych  epokach przez określone zestawy  reguł instytucjonalnych. Zacznij
m y  od zapytania  o stosunek  burżuazji czynnej gospodarczo do system u  
w artości zawartego  w  sam ym  istnieniu  dystynkcji i ty tu łów  (a przed  
Rewolucją przywilejów) i zasad kierujących  ich rozdziałem.

Czy elity  gospodarcze poddawały  się biernie  istniejącym  hierarchiom ?  
Już  pod koniec Ancien  Regim e’u dają  się zaobserwować szczeliny w  m a
nifestow anym  do tego  czasu konformizmie. To praw da, że przed  1789 ro
kiem  owe elity  chętnie  daw ały  się nobilitować  —  tak  silną  była  atrakcja  
ówczesnego m odelu  społeczeństwa, atrakcja, która  m iała  przetrw ać  i po 
obaleniu  stanów. Szlachectwo  skąpo udzielane  z in icjatyw y  królewskiej 
osiągano nabyw ając  urzędy, najczęściej urząd  sekretarza  królewskiego, 
sprzedaw any  w  XVIII w. w  tysiącach  egzem plarzy  przez  kancelarie  
parlam entów . Stanowisko  to praktycznie  rzecz biorąc pozbawione zna
czenia zawodowego, stanowiło  wtedy  pierwszy  szczebel drabiny  honorów. 
Nabycie tego  „mydełka  na  cham a” (savonnette à vilain) wiązało się na 
ogół ze stopniowym  wycofaniem  się z czynnego życia zawodowego z ka
rie ry  kupieckiej, jeśli nie  z finansjery, na  rzecz „szlachetnego  trybu  
życia”, którego  późniejszą  odmianą  na  użytek  klasy  ren tierów  plebej- 
skiego  pochodzenia stało  się „życie po burżu jsku”. Odtąd  nowy  szlachcic 
oddawał się zarządowi i powiększaniu  dóbr ziemskich, dalszy ciąg ka
rie ry  własnej bądź też dzieci widział w  m agistraturze  czy wojsku. W y
pierając  się swoich początków, uszlachcona burżuazja  pieniężna  dążyła 
do porzucenia właściwego je j pola działania. W latach  1672— 1785 wśród  
2055 nobilitow anych  nabywców  urzędu  sekretarza  królewskiego  przy  
W ielkiej K ancelarii P arlam entu  Paryskiego  znalazło  się 278 kupców. 
Przyjm ijm y, że w  tym że  czasie kancelarie  parlam entów  prow incjonal
nych  mogły sprzedać około 4000 urzędów. Zakładając, że udział kupiec- 
tw a  na  prow incji kształtow ał się analogicznie do paryskiego  doliczyli
byśm y  się  ponad  500 nobilitacji dla całej Francji. Te przybliżone  obli
czenia nie  uwzględniają  przypadków  nobilitacji drogą  kupna  innych  
urzędów, jak  na  przykład  bardzo  poszukiwanego —  capitoula (nazwa 
urzędnika  m iejskiego  z Tuluzy). Ci spośród kupców, którzy  nie  skorzy
stali z owych praw nie  określonych  procedur, usiłowali wydostać się 
ze swego stanu  tw orząc  posiadłości ziemskie, w ykupując  dobra  szlachec
kie, próbując  słowem  włączyć się via facti do stanu  szlacheckiego.

T rafiały  się jednak  już w  XVIII w., i to często na  najw yższych  
szczeblach, postawy  odmienne, próby  przezwyciężenia  sprzeczności za
chodzącej między dążeniem  do nobilitacji a przyw iązaniem  do poważa-

5 Dyskusję nad tymi zagadnieniami rozbudziła ponownie praca E. F o x  - G e- 
n o V e s e, The Origins of Physiocracy. Economic Revolution and Social Order in 
Eighteenth-Century France, Ithaca—London 1976.
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nego zawodu. Badania  Jean  M e y e r a 6 wskazały  na  istnienie  w  Nantes 
rodzin  nobilitowanych, które  mimo to  prowadziły  nadal dotychczasowe 
interesy. Raym ond D urand, założyciel wielkiego dom u  handlowego 
w  M ontpellier, katolik, powiadomiony  o  szykującej się dlań  nobilitacji, 
zgodził się  ją  przyjąć  dopiero  w  1789 r., po zam knięciu  i zlikwidowaniu 
interesów  (przejętych  zresztą  przez siostrzeńca). Nie chciał czuć się zobo
wiązany  do rezygnacji z życia zawodowego. Je s t  to  zresztą  postawa 
dwuznaczna, świadcząca o  przyw iązaniu  do profesji bankiera, ale 
i o trw ałym  przekonaniu, że nobilitacji nie m ożna  pogodzić z upraw ia
n iem  zaw odu7. Niejednoznacznie  przedstaw ia  się  również  stanowisko  
Jama Józefa  de Laborde. Ja !ko  bankier  nadw orny  od roku  1760 pracow i
cie gromadził a tu ty  z m yślą  o  w łasnej karierze  i przyszłości rodu; 
w  1756 r. nabył stanow isko  sekretarza  królewskiego, w  1761 jego dobra  
M arolles w  Burgundii zostają  podniesione do rang i m arkizatu. Ludwik  
XV I przyznaje  jem u  i  jego  m ęskim  spadkobiercom  w  lin ii prostej pra
wo  uczestnictw a  w  Zgromadzeniu  Stanów  Bearnu. Laborde  wydaje  
córki, jedną  za Noaillesa, a  drugą  za des Carsa. Słowem  nie  pom inął on 
żadnego  środka, byle  zapewnić powodzenie i społeczne uznanie  swej 
nobilitacji. Równocześnie jednak  te n  były  kupiec  z Bajonny  zachował 
poczucie m iary  i  nie  wstydził się  sw ych  początków. U niknął śmieszności 
odrzucając  ofertę  pewnego szlachcica, pana  de  Laborde, kap itana  pułku  
nawarskiego  stacjonującego  w  Verdun, 'który  w  1765 r . proponował mu 
swoją  parantelą: „Znam  w łasną  rodzinę, Łaskaw y  Panie  —  i  n ie  mam  
zaszczytu należeć do  Pańskiej. Cenię swoje  nazwisko  n a  ty le  n a  ile  jest 
w arte. Bowiem  to  człowiek stanow i o wartości nazwiska, a nie  nazwisko
0 człowieku. Bardzo wdzięczny  jestem , Łaskaw y  Panie, za Pańskie 
grzeczności pod moim  adresem ”. Postaw a  Ja n a  A braham a  Poupart, 
fabrykan ta  sukna z Sedanu, w  połowie XVIII w., znam ionuje  już  kolej
n y  etap  świadomości m ieszczańskiej. Jem u  rów nież  udało  się w  pełni 
wejście do drugiego  stanu. Przygotow yw ał je  zresztą  starann ie  nabyw a
jąc już w  1755 r. przyw ilej m anufak tury  królew skiej (przypom nijmy, 
że .w iąza ły  się z nim  przyw ileje  osobiste: zwolnienie  z  pogłównego, 
z szarw arku, kw aterunku  wojska, służby  w  m ilicji —  Obejmujące zarów
no fabrykanta  i jego dzieci, jak  i m ajstrów , pom ijając  prerogatyw y  ho
norowe, jak  praw o  do utrzym yw ania  szw ajcara  w  liberii królewskiej). 
W  1768 r. nabyw a  dobra i baronię  Neuflize, któ rą  to  nazw ę  włącza  do 
swego nazwiska. Wreszcie w  1769 r. uzyskuje  nobilitację. Ta jednak  nie 
zaham owała  rozm achu  jego interesów . Poupart zm arł w  1793 r. jako 
de Neuflize pozostawiając ponad  trz y  .miliony Mwrów, rozszerzywszy 
swą działalność n a  bankierstw o  i budow nictw o  okrętowe. Tak  więc, 
w  pojęciu  Pouparta, nobilitacja  stanow iła  jakby  w yróżnienie  wieńczące 
gospodarcze zasługi. Dziennik  rodzinny  prowadzony  w  la tach  trzydzies
tych  XIX  w. odnotowuje, że: „odczuł on  szczególnie boleśnie  zniesienie 
szlachectwa. Zarówno on  sam, jak  i  jego potom kowie  pozbawieni zo
sta li —  jiowiadał —  słusznej nagrody  za usługi, jakie  zarówno  on, jak
1 jego rodzina  oddawała krajow i przez z górą stulecie” 8. Można by  jesz
cze przytoczyć  przykład  K rzysztofa  Filipa  Oberkaimpfa, nobilitowanego, 
podobnie  jak  Poupart, w  pełni aktyw ności zawodowej (1787 r.). I on, 
daleki od zam iaru  porzucenia  interesów, nadał im  w  1790 r. now y  rozpęd

6 L’arm em ent nantais dans la deuxièm e m oitié du XVIII siècle, Paris 1969.
7 Y. D u r a n d ,  Les ferm iers généraux, Paris 1970, s. 186 n.
8 Nie opublikowany rękopis uprzejmie udostępniony przez G. G a y o t.



EtilTY  GOSPODARCZE FRANCJI 6 5 5

zryw ając  spółkę z D em araise’m. Odtąd  angażował się już  w  pojedynkę  
w  coraz to rrowydh dziedzinach, kierując  przy  tym  osobiście procesem  
produkcji i zbytu  wyrobów, nieskory  do adoptow ania  ziemiańskiego 
trybu  życia 9. Przypadki P ouparta  i Oberkam pfa  upoważniają, być może, 
do wysunięcia hipotezy  o istnieniu  kategorii przedsiębiorców  silnie 
wyodrębnionej przez  przynależność  do rozm aitych  odm ian  protestan
tyzm u.

B rak  dla X IX  w. wystarczająco  system atycznych  badań  nad  obycza
jowością patrycja tu  kupieckiego, przemysłowego czy bankierskiego. A na
lizę należałoby  tu  prowadzić rodzinam i i pokoleniami, sektoram i i regio
nami. Badania  w inny  objąć zarazem  inwestycje, związki m atrym onialne  
i towarzyskie, tryb  życia. Czy właśnie  wówczas pojawia  się wśród  bur-  
żuazji pieniądza dum ne  poczucie przynależności społecznej? Czy liczeb
ność i powodzenie pozwoliły jej wreszcie  na  przezwyciężenie presji ary 
stokratycznego  modelu  społecznego i na  narzucenie  własnego, o ograni
czonej zresztą  oryginalności?  Inaczej mówiąc, czy dobra  ziemskie pozo
stały  rów nie  atrakcy jnym  przedm iotem  inw estycji dla  kupca, przem y
słowca czy bankiera, czy zachowały  dla  nich  to  samo znaczenie i tę  samą 
funkcję. Czy burżuazja  pieniądza  zabiegała i nadal za wszelką cenę, nie
zależnie  od gw arancji m ajątkow ej, o uśw ietnienie  swej pozycji drogą 
aliansów  z potomkami starych  rodów  czy też trzym ano  się w ew nątrzgru- 
powych  związków  m atrym onialnych?  O czym  świadczą postawy  wobec 
konsumpcji, luksusu, wykształcenia?

Dla początku  XIX  w. i dalszych dziesięcioleci jak  dotąd  brak  jedno
znacznych  odpowiedzi na  te  pytania. Awans elit gospodarczych  dopiero 
się zaczyna, chociaż jego podstawą  są sukcesy  odniesione  w  XV III w. 
oraz przetrw anie  bez uszczerbków  kilkudziesięciu  burżuazyjnych  dynas
tii poprzez rew olucje  polityczne  i ekonomiczne. Na etapie  powolnej prze
m iany  elity  określonych  grup  w  pełnopraw ny  elem ent składowy  klasy  
panującej, współistnieją  naturaln ie  najbardziej sprzeczne postawy, które  
należy  w łaśnie  odnotować.

Nie byłoby  jednak  wskazane zawężenie kw estii do problem atyki w y
obrażeń  zbiorowych, zam ykanie  jej w  pytaniach  o społeczną wizję  m iej
sca elit gospodarczych i jej w łasne  na  ten  tem at poglądy. Groziłoby to 
bowiem  przypisaniem  nadm iernej wagi opóźnieniu, jakie  powstaje  m ię
dzy stopniem  rozwoju  s tru k tu r  społecznych a mniej lub  bardziej uświa
dam ianą  hierarchią  wartości, która  może ewoluować w  wolniejszym  tem 
pie, naw et gdy ta  ewolucja  w ydaje  się poparta  rew olucją.

Nie ulega wątpliwości, że burżuazji pieniądza nie udało  się jeszcze 
zdobyć w  skali narodowej pierwszoplanowej pozycji społecznej, której 
odmawia jej doktryna  oficjalna. Wiadomo, że rew olucja  1789 r. dokonała 
się jakby  poza obrębem  burżuazji sektora  kapitalistycznego. Burżuazyjni 
działacze polityczni rozpoczynający  karierę  od szczebla zgromadzeń w y
borczych byli przew ażnie  praw nikam i o klasycznym  wykształceniu  hu 
m anistycznym. Przekrój blisko siedemdziesięciotysięcznego składu  dziel
nicowych i departam entalnych  kolegiów  wyborczych ujaw nia, że notable 
zawodów  kupieckich  i przem ysłowych  stanow ili około 1810 r. poniżej 
11%  ogółu wobec 14%  przedstaw icieli wolnych  zawodów  i 16%  urzęd

9 Biografię Oberkamfa i monografię jego przedsiębiorstwa przygotowuje S. 
C h a s s a g n e .
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ników. Co praw da  wskaźnik  11%  może być zaniżony na  skutek  zalicze
nia  części osób zawodowo czynnych  do kategorii w łaścicie li10. Podobnie 
analiza  składu  zgromadzeń epoki napoleońskiej i ówczesnej obsady w yż
szych stanow isk  adm inistracyjnych  ukazałaby  zapewne słabość udziału 
burżuazji gospodarczo czynnej. Bowiem  ta  ostatnia  nie  potrafi się jesz
cze na  ogół uwolnić ze swych  ram  zawodowych i właściwych  jej ciał 
przedstawicielskich.

E lity  gospodarcze w ykazują  natom iast znacznie większą aktywność 
w  skali lokalnej i departam entalnej (na przykład  od rad  m iejskich  po ge
neralne). W łaśnie na  poziomie lokalnych  insty tucji należałoby  oceniać, 
przyjm ując  sugerow aną  stu letn ią  perspektyw ę  przeobrażeń, wzrost ich 
au to ry tetu  i rozszerzenie  zakresu  udziału  we władzy. Na początku 
XIX  wieku  elity  burżuazyjne  dawnego Trzeciego Stanu  zajm ują  we  Fran
cji silną  pozycję naw et tam , gdzie muszą się jeszcze liczyć z ostatkam i 
dawnej szlachty. W śród owych  elit pochodzenia plebejskiego, zgodnie 
z ry tm em  rozwoju  gospodarczego Francji oraz z w ielostronnym i skutka
mi koniunktury  la t 1789— 1815 właściwe elity  gospodarcze zajm ują  nie
jako  „plam am i” istotne  miejsce, dostrzegalne  niekiedy  już  za Ancien 
Regim e’u. Tam  gdzie elity  te  rosną  liczebnie, gdzie rosną  też ich fortuny, 
prestiż  społeczny zapewnia im  kontrolę  spraw  lokalnych, w  w yniku  zaś 
otrzym ujem y  nowoczesny obraz uw arstw ienia  miejskiego.' We Francji 
zróżnicowanie między regionam i i w ew nątrz  regionów  m aleje  bardzo  po
woli; badania monograficzne zapew niają  bogatszy plon  inform acji i po
zw alają  stworzyć typologię bliższą rzeczywistości niż ta  jaką  można by 
stworzyć  w  oparciu  o kolejne  przekroje  ogólnonarodowe. Te ostatnie  bo
wiem  „zacierają” bardzo w ydatną  niekiedy  specyfikę lokalną  i uw ydat
niają  powolne tempo ewolucji.

W  1950 r., publikując  zbiór pam iętnikarski zatytułow any  „Przebu
dzenia”, powieściopisarz i lite ra t  Jean  Schulm berger opisywał w  następu
jących  słowach równowagę  społeczną panującą  w  Guebwiller, małym  
miasteczku, w  którym  urodził się w  1877 r.: „Rewolucja  zastąpiła pano
w anie suw erennych  opatów  władzą «fabrykantów»; i w  tym  k raju  lenn 
kościelnych  i wolnych  m iast, przy  braku  rodzimej szlachty, rozwinął się 
szybko patrycja t przemysłowy, którego  prym atu  n ik t nie  kwestionował. 
Stanowił on kastę  tym  bardziej zamkniętą, że jej członkowie, w  ogrom
nej większości protestanci, panowali nad  ludnością katolicką” . Była to  spo
łeczność izolowana, „szybująca  we wspaniałym  odosobnieniu”, która  uwa
żała się „z braku  punktów  odniesienia jakich  dostarczałoby  wielkie  mia
sto, za sól tej ziemi. N astępny  szczebel tw orzył św iat uniżonych  urzędni
ków, z którym i, poza fabryką, kasta  panująca  nie  utrzym yw ała  kontak
tów. W szelkie spoufalanie  się z niższymi miało bowiem  szkodzić zasadzie 
autory tetu . Po nich  następował, na w ielkich  głębinach  społecznych świat 
kupców, wreszcie na  samym  dole —  m asy  robotnicze. Tak  przynajm niej 
wyglądała  rzeczywistość widziana  oczyma dziecka urodzonego na szczycie 
drabiny  społecznej”. Przypadek  tu  przytoczony  należy  do skrajniejszych  
skoro dotyczy  niewielkiego m iasta  dziewiętnastowiecznego, uprzem ysło
wionego, a w  dodatku  alzackiego. Ale można również  cofnąć się o stule
cie i obserwować stosunki społeczne dwóch m iast średniej wielkości (oko
ło 30 000 mieszkańców  w  1789 r.) o  charakterze  kupieckim  i przemysło

10 Les notables du Grand Empire français vers 1810 (w druku) — są to wyniki 
ankiety prowadzonej przez Centre de recherches historiques de l ’Ecole des Hautes 
Etudes en Sciences Sociales pod kierownictwem  L. B e r g e r o n  i G.  C h a u s s i -  
n a n d - N o g a r e t .
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wym  —  Troyes i Reims. Lynn  A. H u n t  podkreśla, że w  1789 r. jedynie  
szósta część urzędników  m iejskich  Troyes należała  do stanów  uprzyw ile
jowanych; reszta  wywodziła się z konkurujących  między  sobą dynastii 
kupieckich  i urzędniczych. W śród pierwszych  w ybijały  się rodziny Fro- 
mageot i B erthelin. Panie  z tych  rodzin  prowadziły  salony. Jean-Edm e  
B erthelin  był m erem  nobilitow anym  poprzez nabycie urzędu  sekretarza  
królewskiego  и . W  tym  samym  okresie w  Reims na  trzech  lub  czterech  
urzędników  m iejskich  przypadał jeden  kupiec i plebejusz. Gecrge С 1 a u- 
s e wykazał, że za K onsulatu  i Cesarstwa arystokracja  handlu  i przem y
słu —  wina  i teksty lia  —  identyfikow ała  się już  z klasą  panującą, często 
zdążyła się już  stopić ze „starą  burżuazją” i usunąć  w  cień miejscową 
szlachtę, ani zbyt liczną, ani zbyt czynną, ani zbyt starożytną  12 Poczy
nając  od 1803 r. siedemdziesięciu ze 100 najw yżej opodatkowanych  oby
w ateli m iasta  opłacało licencję. W  1805 r. Claude R uinart de Brim ont 
nobilitow any  w  1777 r. jako  nabywca  urzędu  sekretarza  królewskiego, 
właściciel dawnego składu  win, figuru je  na czele listy  podatników  płacąc 
1272 franki rocznie; tuż  za nim  następuje  kupiec sukienny, Ponsardin  
płacący  1122 franki. M eram i Reims w  epoce napoleońskiej są kolejno 
Jobert-L ucas  (wspólnik wielkiego Ternaux), Tronsson-Lecomte i Pon
sardin. W ychowanie dzieci kupców  i fabrykantów  z Reims przygotowuje  
raczej do przejęcia  interesów  rodzinnych  niż do służby  w  adm inistracji 
czy armii. W  pozostałych  m iastach  departam entu  M arny  sytuacja  jest 
całkowicie odmienna. W  Châlons-sur-M arne  byłej siedzibie in tendentury  
a wówczas prefekturze  jedynie  24%  najw yżej opodatkowanych  należy  
do kupców  i fabrykantów , 31%  dostarcza  adm inistracja, sądownictwo 
i zawody prawnicze, 40%  stanowią  posiadacze ziemscy i rolnicy; jeszcze 
bardziej odczuwalna jest przew aga  posiadaczy ziemskich  w  V itry-le- 
-Franęois. W Epernay  handel win  zaczął się dopiero  rozwijać  (M oët-et- 
-Chandon, P errie r-Jouet). W ystarczy  jednak  zwrócić się ku  miastom
o przewadze burżuazji ren tiersk iej — jak  C hartres, Vendôme, Laon  czy 
Soissons by  obraz zarysow any  powyżej został odwrócony. Uwidoczniają 
się w  ten  sposób, rzutow ane  na  m apę  m iejską  Francji, sprzeczności jej 
zróżnicowanej budowy  społecznej. Jak  zredukować współwystępujące  
konkurencyjne  hierarchie  do wspólnego m ianownika  i jak  sprowadzić 
do prostej form uły  zmienne stopnie in tegracji społecznej elit gospodar
czych? Od przem ian  zapoczątkowanych  W ielką Rewolucją do przeobra
żeń zapowiedzianych rozpoczynającym  się uprzem ysłowieniem  nowe „da
ne  społeczne” kształtu ją  się stopniowo i nieregularnie. W arto  by  sporzą
dzić ich bilans.

Луи Бержерон

ИНТЕГРИРОВАНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЭЛИТ ВО ФРАНЦИИ В КОНЦЕ XVI11
И НАЧАЛЕ XIX ВЕКА

Автор рассматривает вопрос социально-политического выдвижения представителей 
хозяйственных элит, к числу которых он относит наиболее богатых и влиятельных купцов, 
банкиров и промышленных предпринимателей. Признаком выдвижения в дореволюцион

11 L. A. H u n  t, Local Elites et the End of the Old Regime: Troyes and Reims. 
1750—1789, „French Historical Studies” 1976, s. 379—399.

12 G. C l a u s e ,  Le départem ent de la Marne de 1800 à 1815, teza doktorska, 
Université de Paris — I, 1973, maszynopis.
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ный период автор считает жалование дворянства, констатируя, что в этот период лишь 
весьма немногие представители хозяйственных элит были им охвачены. Выдвижения благо
даря жалованию дворянства добивались лишь те, чья профессиональная деятельность была 
связана с государством; чаше всего они одновременно состояли чиновниками. Равно как 
во время „Старого Порядка” не наблюдается признаков возникновения капиталистической 
этики, связанной с апологией единоличного успеха, так и в наполеоновское время социально- 
политическое выдвижение представителей крупного хозяйства было возможно постольку, 
поскольку их деятельность сочеталась с государством (поставки для армии, ссуды предо
ставляемые казне и т.п.). В наполеоновский период столпами общественного порядка про
должали оставаться богатейшие землевладельцы, исполнявшие общественные обязанности. 
Мерой социально-политического выдвижения в это время является, по мнению автора, 
присвоение ордена Почетной Легии. Первое место среди награжденных занимают военные, 
далее штатские и церковные чины, затем художники и ученые, наименее же обделенными 
являлись именно представители хозяйственных элит. Лишь очень немногие из награжден
ных были обязаны Почетной Легией исключительно профессиональной деятельности, чаше 
же всего награждались те, кто оказал серьезные уСлуги государству и одновременно служил 
должностным лицом (сенаторы, управляющие Байком Франции, мэры). Выводы автора 
сформулированы на основе списков жалованного во время империи дворянства. Как правило, 
жалование дворянства до и после революции сочеталось с уходом от городских интересов 
и с приобретением поместья. Однако, в начале XIX века можно обнаружить исключение от 
этого правила — жалованные дворянством не прекращали деятельности, ведшейся ими 
до сих пор, и своего прежнего образа жизни.

Автор ставит вопрос, появляется ли среди французской буржуазии XIX века чувство 
гордости от социальной принадлежности, была ли преодолена аристократическая модель 
и навязана своя собственная, впрочем, не слишком самобытная? Автор приходит к заклю
чению, что в начале XIX века этот процесс едва лишь начинался, но предостерегает, что 
нельзя обобщать на всю территорию Франции выводы, относящиеся к тем отдельным райо
нам, где наблюдается быстрое выдвижение представителей хозяйственных элит, так как 
в то время существовали различия между отдельными районами.

Louis Bergeron

L’INTEGRATION SOCIALE DES ÉLITES ÉCONOMIQUES EN FRANCE 
AU DÉBUT DU X IX e SIÈCLE

Nos lecteurs de langue française auront avantage à se rapporter au texte 
intégral de ce rapport, qui sera publié en France.
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